
                                            П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 1308

                                            гр. Сандански, 08.06.2015 г.

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	              	     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                          
 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Веселин Младенов
                                                         2. Костадин Ризов                                      
                                              
             и при участието на секретаря Валентина Томова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 258  по описа на съда за 2015 г. 

      Въз основа на Закона и доказателствата по делото

                                                          ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимата С.    Г.   М.  -  родена на 20.02.1940 г. в град    XXXXXXXXXXXX, с постоянен  и настоящ адрес в град XXXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXXX”  №XX,   българка,                                                     българска   гражданка,  с  основно   образование,     вдовица ,неосъждана ,пенсионер, с ЕГН XXXXXXXXXX ЗА НЕВИНОВНА в това, че:  
1. От неустановена дата през пролетта на 2014 г. – до 17.10.2014 г., в частен недвижим имот- къща и прилежащото към нея дворно място находящи се на ул. „XXXXXXXXXX” №XX в гр. XXXXXXXXXX, собственост на С. Г. М. от гр. XXXXXXXXXXXX, в нарушение на установените за това правила уредени в чл.27 и в чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е отглеждала 9 бр. наркотични растения от рода на конопа (марихуана) с общо нетно тегло в сухо състояние – 44,47 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 2,8%, на стойност 177,88 лева определена съгласно ПМС №23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството, които растения са включени в Приложение №1 към чл.3 т.1 в списък І на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – престъпление по чл.354в ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК  Я ОПРАВДАВА   по повдигнатото обвинение. 
ПРИЗНАВА подсъдимата С.    Г.   М., със снета по делото самоличност ЗА НЕВИНОВНА в това, че:  
2. На 17.10.2014 г., в гр. XXXXXXXXXXXX, върху гардероб поставен в една от стаите на собствения й частен недвижим имот – къща, разположена на ул. „XXXXXXXXXXXXX” №XX, в гр. XXXXXXXXXXXX, без надлежно разрешително изискващо се съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държала - високорисковото наркотично вещество - коноп (марихуана)  с нетно тегло от 4,11 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0,32%,  на стойност 16,44 лева, представляващо тревиста растителна маса от 1 бр. предварително отрязан стрък от наркотичното растение - коноп(марихуана), като цената на наркотичното вещество е определена съгласно ПМС №23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството, които вещества са поставени под контрол съгласно списък І на Единната конвенция на ООН за наркотичните вещества от 1961 г., ратифициран от РБългария, чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП – ДВ. бр.30/1999 г./, както и Приложение І към чл.3 т.1 в списък І на „Растенията и вещества с висока степен на риск за общественото здраве” поради вредния ефект от злоупотребата с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” - от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл.354А ал.3 пр.2 т.1 пр.1 от НК - поради което и на основание чл. 304 от НПК  Я ОПРАВДАВА  по повдигнатото обвинение.

    На основание чл.354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението по чл.354а, ал.3 от НК, а именно: сухо високорисково наркотично вещество – коноп(марихуана) с нетно тегло преди химическото изследване съобразно физикохимическа експертиза №Н-232/12.12.2014 г.  – 4,11 грама – (а след изследването - с нетно тегло от 3,91 грама),  предадено в Централно митническо управление – гр. София – отдел „МРР-НОП” при Агенция Митници гр. София  с приемо предавателен протокол №35286/30.01.2015 г. 
 На основание чл.53, ал.2, б.а от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението по чл.354в, ал.1 от НК, а именно - остатъка от отделената представителна проба  от иззетите по делото като веществени доказателства наркотични растения от рода на конопа и високорисково наркотично вещество коноп (марихуана) с нетно тегло след извършване на физикохимическа експертиза №Н-232/12.12.2014 г. от 9,80 грама, предадено с приемо предавателен протокол рег. №35286/30.01.2015 г. в Централно митническо управление – гр. София – отдел „МРР-НОП” при Агенция Митници гр. София;  и приобщения по делото като веществено доказателство остатък от растителния материал с нетно тегло (преди отделянето на представителната проба от него ) от 44,47 грама, изпратен за съхранение и унищожаване по надлежния ред в ЦМУ-при Агенция Митници гр. София с постановление на наблюдаващия делото прокурор от 09.04.2015 г.  
             Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес по реда на глава 21 от НПК пред БлОС.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:


                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1...................................

                                                                                             2.......................................









МОТИВИ към ПРИСЪДА N 1308 от 08.06.2015г. по НОХД N 258/2015г. по описа на СРС

Производството пред  РС Сандански е образувано по  обвинителен акт, внесен от РП -Сандански, с който са повдигнати обвинения срещу лицето С. Г. М.  от гр.XXXXXXXXXX,  ЕГН XXXXXXXXXXX за това,че:
 1. От неустановена дата през пролетта на 2014 г. – до 17.10.2014 г., в частен недвижим имот- къща и прилежащото към нея дворно място находящи се на ул. „XXXXXXXX” №XX в гр. XXXXXXXXX, собственост на С. Г. М. от гр. XXXXXXXXXX, в нарушение на установените за това правила уредени в чл.27 и в чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е отглеждала 9 бр. наркотични растения от рода на конопа (марихуана) с общо нетно тегло в сухо състояние – 44,47 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 2,8%, на стойност 177,88 лева определена съгласно ПМС №23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството, които растения са включени в Приложение №1 към чл.3 т.1 в списък І на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – престъпление по чл.354в ал.1 от НК .

2. На 17.10.2014 г., в гр. XXXXXXXXXX, върху гардероб поставен в една от стаите на собствения й частен недвижим имот – къща, разположена на ул. „XXXXXXXXXXXX” №XX, в гр. XXXXXXXXXXXX, без надлежно разрешително изискващо се съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държала - високорисковото наркотично вещество - коноп (марихуана)  с нетно тегло от 4,11 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0,32%,  на стойност 16,44 лева, представляващо тревиста растителна маса от 1 бр. предварително отрязан стрък от наркотичното растение - коноп(марихуана), като цената на наркотичното вещество е определена съгласно ПМС №23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството, които вещества са поставени под контрол съгласно списък І на Единната конвенция на ООН за наркотичните вещества от 1961 г., ратифициран от РБългария, чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП – ДВ. бр.30/1999 г./, както и Приложение І към чл.3 т.1 в списък І на „Растенията и вещества с висока степен на риск за общественото здраве” поради вредния ефект от злоупотребата с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” - от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл.354А ал.3 пр.2 т.1 пр.1 от НК.

Участващият в делото прокурор поддържа повдигнатото обвинение, като изразява становище, че извършените от  подсъдимата М. престъпления са безспорно доказани  от обективна и субективна страна, че са извършени виновно, че са съставомерни по текста, по който са повдигнати обвиненията. Предлага на съда да наложи на подсъдимата наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ години  за извършеното престъпление по чл.354в, ал.1 от НК и наказание от 11 /единадесет/ месеца лишаване от свобода за престъплението по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК. Предлага на съда, след като наложи наказания в посочения вид и размер за всяко от престъпленията на основание чл.23 от НК да наложи на М. едно общо наказания за двете престъпления в размер на по-тежкото от тях – 1 /една/ година лишаване от свобода, изтърпяването на което да бъде отложено за срок от три години на основание чл.66, ал.1 от НК. Предвид семейното и имуществено състояние на подсъдимата предлага да не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба“.  
Подсъдимата М. се явява в  съдебно заседание  лично, без упълномощен защитник и без да иска назначаването на служебен такъв.  Същата признава вината си и изразява съжаление за извършеното. Твърди, че е отглеждала  канабиса за медицински нужди. Твърди, че семената за канабиса и бил предложени от неизвестни лица като средство за лечение на заболяването на сина и. Предвид загубата на едно дете – друг син от същото заболяване – цироза – решила да  изпробва представените е като билки растения. 
В хода на съдебните прения няма искания, примирява се  с изхода от производството. 

ПО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА: 

С оглед проведеното съдебно производство, събраните писмени и гласни доказателства, съдът  приема за установена следната фактическа обстановка:
Подсъдимата С.    Г.   М.  -  родена на 20.02.1940 г. в град    XXXXXXXXX, с постоянен  и настоящ адрес в град   XXXXXXXXXX,  ул.  „XXXXXXXXXXX”  №XX,   българка,                                                     българска   гражданка,  с  основно   образование,     вдовица ,неосъждана ,пенсионер, с ЕГН XXXXXXXXXX.  Същата живее в град XXXXXXXXX в едно домакинство със сина си Д. М.. На 02.07.2011г. починал друг син на подсъдимата М. – П. М. от злокачествено образувание на черния дроб. Синът на М. – Д. М., който живее с нея също страда от заболяване на черния дроб. В края на месец август – началото на септември М. получила от непознати лица на автобусната спирка в град XXXXXXXXXXX пакетче с няколко семена. Лицата, които дали семената на подсъдимата и казали, че същите са от билка, която може да помогне на сина и. М. засяла семената в саксия, като след поникването им засадила получените  стръкове в двора си. За няколко седмици растенията пораснали, като едно от тях, което засъхнало М. отскубнала и поставила в къщата с, върху един гардероб. На 17.10.2014г. по повод получен сигнал за отглеждане на високорискови наркотични растения – канабис  в РУ XXXXXXXXXX били изпратени за проверка служителите на  ПУ XXXXXXXX – свидетелят  В. С., И. Н. и С. М.. С тях били служителите от Общинска охрана към кметството в град XXXXXXXXX – свидетелите С. Г. и Д. З.. Посещението било извършено около 13.00 – 14.00 часа на 17.10.2014г. Подсъдимата М.  била на двора и си приготвяла обяд, когато полицейските служители дошли. Същите се представили и поискали от М.  да им посочи мястото, където е засадила канабис. М. тръгнала заедно със свидетеля С.  към двора , намиращ се встрани от къщата, по-високо от  нивото на улицата, където на място били установени засадени  9 броя растения.  Предвид установените растения била повикана оперативна група от РУ XXXXXXXXXX, като С. и останалите запазили местопроизшествието. Междувременно, след като на М. направила опит да унищожи откритите растения, като отскубнала три от тях. Подсъдимата била възпряна да унищожи всички растения, а вече отскубнатите останали в близост до мястото където растели. Пристигналата оперативна група , сред които и свидетеля Б. извършила оглед на имота на подсъдимата, като описали откритите растения. При извършено претърсване в жилището на подсъдимата, на гардероб в една от стаите бил открит още един, полусух корен от същото растение. В съответствие с „Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях” откритите корени били подробно описани. На място били определени два представителни участъка, всеки с размер от един кв. м. от които били иззети намиращите се там корени канабис. От първи участък били иззети общо осем броя растения, като представителната проба иззета от същите, представляваща листна маса и плодни съцветия била с бруто тегло от 144.70 грама, която била обозначена като обект 1. От вторият представителен участък, в който се намира един корен зелено тревисто растение от рода на канабиса била иззета представителна проба, представляваща листната маса и плодните съцветия на растението с бруто тегло от 14.70 грама, която била обозначена като обект 2. Откритото върху гардероб в една от стаите растение било измерено и било установено, че иззетата от него представителна проба е с бруто тегло от 7.37 грама.  Тази проба била обозначена съответно като обект 3. Пред присъстващите на място служители на МВР М. заявила,ч е отглеждала растенията за лечение. Всички открит растения, от които били иззети съответните проби били от рода на канабиса. 
В хода на ДП  на 04.12.2014 г. на основание чл.108 НПК и Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях бил извършен допълнителен оглед на иззетия растителен материал. Било установено, че след изсушаването на растителната маса получена от 9-те  растения  и хомогенизирането на тази растителна маса, същата е с нетно тегло от 44,47 грама. Била отделена представителна проба с нетно тегло от 10 грама, която била изпратена, заедно с откритата върху гардебова в жилището на М. проба от растение  за извършване на физикохимическа експертиза. Съгласно  заключението на вещото лице по  приетата в хода на производството експертиза №Н-232/12.12.2014 г. растителната маса получена от наркотичните растения от обект №1 и обект №2  представлява наркотично растение от рода на конопа – марихуана със съдържание на активно наркотично действащ наркотичен компонент– тетрахидроканабинол – 2,8% определен в листната маса и плодните връхчета.
	Съгласно ПМС №23/29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството стойността на иззетите 9 бр. зелени наркотични растения от рода на конопа /марихуана/  с общо нетно тегло в сухо състояние от 44,47 грама   възлиза на сумата от – 177,88 лева.
По делото е прието и заключението по  изготвената физико-химична експертиза №Н-232/12.12.2014 г., съгласно което  по своите морфологични белези и химичен състав сухата зелено-кафява на цвят растителна маса от обект №3 представлява високорисковото наркотично вещество – коноп /марихуана/ с нетно тегло от 4,11 грама със съдържание на активен наркотично-действащ компонент тетрахидроканабинол – 0,32%. 
Съгласно ПМС №23/29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството стойността на държаното от обвиняемата Маринкова сухо високорисково наркотично вещество - коноп (марихуана) с нетно тегло от 4,11 грама  - възлиза на сумата от 16,44 лева.


ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка  съдът прие за доказана по безспорен  от дадените от подсъдимата М.  обяснения, показанията на свидетелите С., Б., Г. и З. прочетените и приобщени по делото писмени доказателства и приобщените  веществени доказателства. Установените в хода на съдебното производство противоречие между обясненията на подсъдимата М. и показанията на свидетеля Б. и между показанията на свидетеля Б. и свидетеля С. бяха отстранени посредством извършването на очни ставки. Не бе доказано твърдяното от РП Сандански обстоятелство за опит на М. да унищожи растенията с цел да се освободи от наказателна отговорност. Действително, М. отскубнала три от растенията, но след като разбрала, че за отглеждането им ще бъде подведена под отговорност, като предвид присъствието на служителите на МВР същата по никакъв начин не би могла да унищожи растенията. Не на последно място, съдът дава вяра на обясненията на подсъдимата, която заявила, че била ядосана от откритието, че за засаждането и отглеждането на тези растения ще бъде наказана. Съдът намира че на се налице други противоречия относно изложената фактическа обстановка , които да налага поотделно и подробно обсъждане на събраните писмени и гласни доказателства. Извършените действия по разследването са проведени в съответствие с изискванията на НПК и съответните подзаконови  нормативни актове. Безспорно е установено, че подсъдимата М. в нарушение разпоредбите на закона и без да притежава необходимото разрешително е засяла и отглеждала девет броя растения от рода на конопа  с общо тегло след изсушаването им от 44.47 грама и съдържание на активно наркотично действащ наркотичен компонент– тетрахидроканабинол – 2,8% , както и че същата е държала върху гардероб в обитаваната от нея къща един брой растение от рода на канабиса, с / с нетно тегло от 4,11 грама със съдържание на активен наркотично-действащ компонент тетрахидроканабинол – 0,32%. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От изложеното от фактическа страна и анализа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, е видно, че макар и формално, деянията на подсъдимата от обективна и субективна страна осъществяват съставите на престъпленията по  чл.354в, ал.1 от НК и по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК. – подсъдимата М. засяла  през пролетта на 2014г. и до 17.202.2014г. е отглеждала общо девет броя растения от рода на канабиса  с общо нетно тегло в сухо състояние от 44.47 грама  със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрохидроканабинол  от 2.8 %, на стойност 177.88 лева в двора на обитаваната от нея къща в град XXXXXXXXX, на ул.“XXXXXXXXXX“ №XX в нарушение на установените за това правила съгласно чл.27 и чл.29 от ЗКВНВП, като освен това М.  на 17.10.2014 г. е държала върху гардероб в една от стаите в обитаваният от нея имот в град XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” №XX    високорисковото наркотично вещество - коноп (марихуана)  с нетно тегло от 4,11 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0,32%,  на стойност 16,44 лева баз необходимото   разрешително изискващо се съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 
Безспорно са установени и двете изпълнителни деяния – отглеждане на растения от рода на конопа /марихуаната/ без необходимото по закон разрешение и държане на високорисково наркотично вещество без необходимото по закон разрешително. Безспорно е , забранените  за отглеждане и държане растения са открити в имот, собственост на подсъдимата и ползван от нея. Безспорно е според съда, че подсъдимата е знаела, че отглежданите и държани от нея вещества са забранени от закона, както че тя самата не притежава необходимото разрешение както да отглежда растения от рода на конопа, така и да държи високорискови наркотични вещества, т.е налице е и субективният елемент от състава на престъплението.
Въпреки безспорно установената и доказана фактическа обстановка обаче, както бе посочено и въпреки, че съдът намира, че  състава и на двете престъпления, за които М. е обвинение и осъществен от обективна и субективна страна, според настоящият състав е налице явно незначителна обществена опасност на извършеното деяние, поради което и подсъдимата М. следва да бъде оправдана и по двете обвинение.  Малозначителността на едно деяние, поради което същото не е обществено опасно или пък явната незначителност на обществената опасност са обстоятелства, които съдът следва да съобразява при всяко едно обвинение за извършено престъпление по НК. Липсват предварително определени граници и предпоставки, ри което да е неприложима разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, а приложимостта на разпоредбата следва да се съобразява за всяко едно деяние с оглед известните за него и извършителя данни. Степента на обществена опасност не се определя само от предмета на престъпно посегателство, неговият размер, личността на извършителя поотделно, а от всички установени  факти и обстоятелства, които отразяват значимостта или лисата на такава върху защитавания обект на обществени отношения.  С текстовете, по които на подсъдимата са повдигнати обвинения се цели защита на здравето на личността, с оглед установената във времето и практиката вреда от употребата на веществата с съдържание на наркотични компоненти. Същите като вид  с оглед тяхната вреда за здравето са описани в списък І на Единната конвенция на ООН за наркотичните вещества от 1961 г., ратифициран от РБългария, чл.3 ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП – ДВ. бр.30/1999 г./, както и Приложение І към чл.3 т.1 в списък І на „Растенията и вещества с висока степен на риск за общественото здраве” поради вредния ефект от злоупотребата с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” - от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Именно с оглед въздействието им върху здравето на хората посочените растения и  производни наркотични вещества са поставени под разрешителен режим, като законодателят е въздигнал в престъпление отглеждането на забранените растения и държането на наркотични вещества. Недопустимо е обаче при провеждане на наказателното преследване да не се отчитат всички обстоятелства, които влияят върху обществената опасност на извършеното деяние. На първо място следва да се съобрази видът и размера на отглежданите растения, съответно  видът и размера на държаните наркотични вещества,  тяхната стойност и възможната вреда, която същите биха нанесли. В настоящият случай става въпрос за отглеждането на девет броя растения от рода на конопа с нето тегло след изсушаване от 44.47 грама на стойност 177.88 лева и държане на наркотично вещество с маса от 4.11 грама на стойност 16.44 лева. Безспорно е, че общата  стойност на  веществата, предмет на двете престъпления е под  размера на минималната за страната заплата и сходен по размер на получаваната от подсъдимата пенсия. Обществената опасност на деянието е в пряка връзка и с установената за извършителя характеристични данни , неговата обществена опасност като деец. В случая става въпрос за жена на 75 години, пенсионерка, за която липсват каквито и да е данни извършени противообществени прояви, нарушения и престъпления. Жена, която сама се издържа с пенсия от 170 лева и се опитва да помага на сина си, който макар и пълнолетен и безработен и болен.  От значение а обществената опасност на деянието, като такова, извършено в противоречие с интересите на обществото са и мотивите на дееца.   В конкретния случай, като пълно противоречие на защитаваните с разпоредбите от НК обществени отношение и интереси, за които М. е подсъдима – а именно защита на здравето – същата е искала и отглеждала забранените вещества за да бъдат използвани същите като лекарство. Безспорно е, че растенията от рода на конопа се използват във медицината,  макар  и след обработка и по лекарско предписание.  Ноторно известно е, че в обществото – както в страната, така и в чужбина нееднократно е воден дебат за режима при който болните от определени заболявания  следва да имат достъп до забранени в момента вещества, с оглед облекчаване на състоянието им. В този ред на мисли, намерението на М., да използва отглежданите от нея забранени вещества не е лишено от основание. Действително, същата е знаела за съществуващата забрана и е следвало да се съобрази с нея, но съдът отчита и бита на подсъдимата, начина е на живот, достъпа до адекватно и спрямо нуждите лечение и грижа. Показателно е, че подсъдимата не пожела да бъде представлявана нито от упълномощен, нито от служебен защитник с оглед липсата на средства.  Така изложените обстоятелства относно личността на подсъдимата, мотивите и за извършване на престъпленията, в което е обвинение, вида и стойността  на забранените  вещества, предмет на двете престъпления мотивират настоящият състав да приема, че обществената опасност на извършените от подсъдимата М. престъпления е явно незначителна по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, поради което и същите, макар и от формална страна да осъществят обективно и субективно признаците на предвидените в съответните текстове от НК престъпления  не са престъпни деяния. Именно и с оглед изложеното съдът призна подсъдимата М. за невиновна по повдигнатите  обвинения , предмет на настоящото производство  и я оправда.

 ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Съдът се произнесе с присъдата за веществените доказателства като    На основание чл.354а, ал. 6 от НК отне  предмета на престъплението по чл.354а, ал.3,  от НК - сухо високорисково наркотично вещество – коноп(марихуана) с нетно тегло от 3,91 грама),  предадено в Централно митническо управление – гр. XXXXXXXXXX – отдел „МРР-НОП” при Агенция Митници гр. XXXXXXXXXXXX  с приемо предавателен протокол №35286/30.01.2015 г.и на основание чл.53, ал.2, б.а от НК отне предмета на престъплението по чл.354в, ал.1 от НК -  остатъка от отделената представителна проба  от иззетите по делото като веществени доказателства наркотични растения от рода на конопа и високорисково наркотично вещество коноп (марихуана) с нетно тегло след извършване на физикохимическа експертиза №Н-232/12.12.2014 г. от 9,80 грама, предадено с приемо предавателен протокол рег. №35286/30.01.2015 г. в Централно митническо управление – гр. XXXXXXXXX – отдел „МРР-НОП” при Агенция Митници гр. XXXXXXXXXXX;  и приобщения по делото като веществено доказателство остатък от растителния материал с нетно тегло (преди отделянето на представителната проба от него ) от 44,47 грама, изпратен за съхранение и унищожаване по надлежния ред в ЦМУ-при Агенция Митници гр. XXXXXXXXXXX с постановление на наблюдаващия делото прокурор от 09.04.2015 г.  



		                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :




