ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гр.София, 28.06.2019 г.

Апелативният специализиран наказателен съд, в закрито съдебно
заседание на двадесет и осми юни две хиляди и деветнадесета година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ВЪЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИМЧО ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА РОСЕНОВА
сложи за разглеждане докладваното от съдия Георгиев ВНЧД № 313/2019
г. по описа на Апелативния специализиран наказателен съд, за да се
произнесе, взе пред вид следното:
Настоящото въззивно съдебно производство е по реда на чл. 341 ал.2
и следващите, вр. с чл.270 ал.4, вр с ал.1 НПК.
Образувано е по жалба на адвокат Н.И. срещу определение от
17.06.2019 г.. по НОХД №600/2019г. на Специализирания наказателен съд,
с което е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на
подсъдимия Г.С.В.. В жалбата се сочи, че на 16.06.2019 година вечерта в
град В., когато подсъдимия В. *** е получил хипертонична криза и се е
наложило да посети болнично заведение. След медицински преглед му е
предписано да не пътува и остане на постелен режим. По тази причина за
насроченото съдебно заседание на 17.06.2019 година от 11 часа в СНС В.
не се е явил, което е дало основание на съда да вземе мярка за
неотклонение „Задържане под стража“. Към жалбата на защитата е
приложено и медицинско направление от доктор Жулиета Илиева при
АПМП- ИППМП град В., в което е записано: „ХБС, хипертонична криза.
Да остане на постелен режим до 18.06.2019 г. вкл. Не може да пътува и да
присъства на съдебно заседание на 17.06.2019 година пред Специализиран
наказателен съд София“. Към жалбата са приложени и епикризи от месец
юни 2018 година от МБАЛ „С. А.“ град В., от които е видно, че
подсъдимия е с заболяване холелитиаза, остър калкулозен холецистит.

Иска се да се отмени определението на СНС и вместо него се
постанови друго, с което да се измени мярката за неотклонение на В. от
„Задържане под стража“ в по-лека.
Апелативния специализиран наказателен съд, след като се запозна
с направените в жалбата възражения и искания, доказателствата по делото
и като провери изцяло правилността на обжалваното определение намира
жалбата за основателна по следните съображения:
С определение от 17.06.2019 г. Специализирания наказателен съд е
преценил, че тъй като подсъдимия В. не се е явил на предварително
насроченото съдебно заседание, за което е бил уведомен, неявяването му е
било пречка за даване на ход на делото, при което на основание чл. 66
НПК е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“. За да вземе
най-тежката мярка за процесуална принуда съдът е посочил, че
подсъдимият не се е явил в съдебно заседание и не е представил документи
удостоверяващи причината за неявяването му сочена от защитата му.
Определението на СНС е неправилно и следва да бъде отменено.
Видно от представите медицински документи подсъдимият има
заболяване, за които е посещавал лечебно заведение, при което е
предприето и съответно лечение. Видно от приложеното медицинско
направление от 17.06.2019 година подсъдимият е получил хипертонична
криза и му е предписан постелен режим. В медицинските документи
изрично е отразено, че здравословното състояние на подсъдимия не
позволява да пътува и да присъства на съдебното заседание. При това
положение въззивната инстанция намира, че
за неявяването на
подсъдимия в насроченото предварително съдебно заседание е била
налице уважителна причина. Поради това определението на СНС е взето
прибързано при недостатъчно изяснени причини за неявяването на
подсъдимия В., на което основание то следва да бъде отменено.
Водим от гореизложеното и на основание чл.345 ал.1 вр. с чл.270
ал.4 НПК Апелативният специализиран наказателен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение от 17.06.2019г. на Специализирания
наказателен съд по НОХД № 600/2019 г., с което е взета мярка за
неотклонение „Задържане под стража“ спрямо подсъдимия Г.С.В..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВ Е:

